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Aan het bestuur van
Stichting Villa Randwijck
Ter attentie van de heer P. Giel
Kalfjeslaan 19
1181 BN  Amstelveen

Amstelveen, 9 juni 2017

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van Stichting Villa Randwijck te Amstelveen is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van
baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

Amstelveen, 9 juni 2017

Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs
namens deze,

drs. S.P. Schagen
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2.1 Balans per 31 december 2016 

Activa

31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 9.534 2.420

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 2 1.383 -
Overige vorderingen en overlopende
activa

3 

8.323 5.203

9.706 5.203

Liquide middelen 4 6.539 3.603

Totaal activazijde 25.779 11.226
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Passiva

31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

Stichtingsvermogen 5 

Stichtingsvermogen 21.049 11.140

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

6 

4.730 -
Overige schulden en overlopende
passiva

7 

- 86

4.730 86

Totaal passivazijde 25.779 11.226
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2.2 Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015

€ € € €

Opbrengsten 8 84.577 76.938
Directe lasten 9 -39.958 -33.989

Brutowinst 44.619 42.949

Afschrijvingen materiële vaste activa 10 903 478

Overige lasten 11 33.807 32.033

Som der bedrijfslasten 34.710 32.511

Resultaat 9.909 10.438
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Villa Randwijck is feitelijk gevestigd op Kalfjeslaan 19, 1181 BN te Amstelveen en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34190501.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Villa Randwijck bestaan voornamelijk uit het leefbaar houden van het
leefgebied van de wijk Randwijck door middel van promotie, voorlichting, begeleiding door professionals
en het gebruik van eigen programma's voor bijvoorbeeld het hanteren van normen en waarden, het
omgaan met geld, het bereiken van de zuivere vorm (bron) van elk individu.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzetverantwoording

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.

De kostprijs van de opbrengsten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande
uit het directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2016

Aanschaffingswaarde 3.186

Cumulatieve afschrijvingen -766

Boekwaarde per 1 januari 2016 2.420

Mutaties 

Investeringen 8.017

Afschrijvingen -903

Saldo mutaties 7.114

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 11.203

Cumulatieve afschrijvingen -1.669

Boekwaarde per
31 december 2016 9.534

Vlottende activa

Vorderingen

2  Handelsdebiteuren

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren 1.383 -
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3  Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Waarborgsom 4.950 4.950

R/c Stichting Villa Randwijck o/g 1.639 -

Nog te ontvangen bedragen 1.480 -

Vooruitbetaalde bedragen 254 253

8.323 5.203

4  Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

ABN AMRO rekening courant 6.539 3.553

Kas - 50

6.539 3.603
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Passiva 

5  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

Stichtings-
vermogen

€
Stand per 1 januari 2016 11.140

Resultaat boekjaar 9.909

Stand per 31 december 2016 21.049

Kortlopende schulden

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren 4.730 -

7  Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Nog te betalen posten - 86
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

8  Opbrengsten

2016 2015

€ €

Subsidie Gemeente Amstelveen - 67.391

Subsidie activiteiten coördinatie 34.065 -

Subsidie huisvesting 31.000 -

Subsidie activiteitenbudget 4.119 -

Opbrengst activiteiten 15.393 9.547

84.577 76.938

9  Directe lasten

2016 2015

€ €

Doorbelaste personeelskosten Stichting Villa Randwijck o/g 29.452 -

Diensten door derden - 26.247

Kostprijs activiteiten 10.506 6.242

Vergoedingen vrijwilligers - 1.500

39.958 33.989

10  Afschrijvingen materiële vaste activa

2016 2015

€ €

Inventarissen 903 478

11  Overige lasten

2016 2015

€ €

Huisvestingskosten 28.637 22.384

Verkoopkosten 425 1.062

Kantoorkosten 3.608 3.358

Algemene kosten 1.137 5.229

33.807 32.033

Huisvestingskosten

2016 2015

€ €

Doorbelaste huisvestingskosten Stichting Villa Randwijck o/g 28.637 -

Betaalde huur - 20.330

Gas, water en elektra - 1.660

Onroerende zaakbelasting - 340

Overige huisvestingskosten - 54

28.637 22.384
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Verkoopkosten

2016 2015

€ €

Representatiekosten 425 610

Relatiegeschenken - 452

425 1.062

Kantoorkosten

2016 2015

€ €

Kleine aanschaffingen 1.464 1.024

Telecommunicatie 1.113 1.016

Kosten website 641 -

Kantoorbenodigdheden 390 653

Drukwerk - 665

3.608 3.358

Algemene kosten

2016 2015

€ €

Advieskosten - 3.630

Verzekeringen 535 456

Bankkosten 348 164

Contributies en abonnementen 254 312

Opleidingen en cursussen - 444

Accountantskosten - 223

1.137 5.229

Amstelveen, 

Stichting Villa Randwijck

De heer P. Giel 
Bestuurder

Mevrouw Y. Bartels De heer K. Dortland

Voorzitter Penningmeester Secretaris
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